Proposició del Grup Municipal de la CUP de suport a Askapena, Askapeña,
Herriak Aske i Elkar Truke
"La solidaritat és la tendresa dels pobles". També és un principi fonamental des del qual la humanitat
ha construït els principis ètics, el dret i les normatives jurídiques i legislatives per a la convivència. No
obstant això, si no tanquem els ulls davant la misèria en el nostre món, queda palès el gran dèficit de
solidaritat tant entre persones com a pobles.
Perquè la solidaritat no quedi en una simple declaració de bones intencions cal complir amb dues
condicions: primera, que les persones més sensibilitzades es puguin organitzar i segona, que tota la
societat doni suport a aquestes organitzacions amb els recursos que consideri. El consistori és
responsable que les dues condicions es puguin materialitzar a nivell municipal complint amb la
voluntat de la gent.
L'internacionalisme solidari busca donar suport com a poble a altres pobles en la lluita conjunta
contra les causes de fons de les injustícies respectant sempre el principi de No-Ingerència. No és
tasca gens fàcil en el context de la convulsa realitat internacional on s'utilitza l'ajuda humanitària com
a xantatge polític i militar.
Com a Ajuntament coneixem la llarga trajectòria de 28 anys d'activitat política en l'àmbit de la
solidaritat internacionalista d'Askapena. Mitjançant l'organització de brigades internacionalistes,
campanyes de solidaritat, la denúncia d'injustícies en fòrums nacionals i internacionals, etc.
Askapena ha donat a la societat basca valors imprescindibles per al bon funcionament democràtic i
just entre els pobles.
Volem denunciar aquí que Askapena es vegi enfrontada ara a una petició fiscal d'il•legalització al
costat de la comparsa Askapeña, l'associació Herriak Aske i la SL Elkar Truke i que per a cinc dels
seus militants es demanen 6 anys de presó pel seu treball de solidaritat internacionalista.
Entenem això com un altre atac més als drets fonamentals civils i polítics. Denunciem les finalitats
polítiques i partidistes i les raons d'Estat que puguin existir darrere d'aquesta acció. Valorem la
decisió de la fiscalia espanyola com un irresponsable obstacle per a la resolució del conflicte a
Euskal Herria.
Per tot això l'Ajuntament d’Artés manifesta:
1. El seu suport a totes les organitzacions i persones que desenvolupen la solidaritat
internacionalista;
2. La seva solidaritat amb les organitzacions Askapena, Askapeña, Herriak Aske i Elkar Truke
així com amb els 5 Internacionalistes bascos imputats;
3. L'exigència que no se segueixi interferint en el treball que realitzen les organitzacions
Askapena, Askapeña i Elkar Truke;
4. La reclamació que el procés judicial contra els Internacionalistes bascos, Walter Wendelin,
Gabi Basañez, Unai Vazquez, Aritz Ganboa i Dabid Soto conclogui amb la seva absolució, el
restabliment de tots els seus drets i la reparació pertinent;
5. És acord d’aquest plenari fer saber el seu resultat a les parts implicades, Askapena i
Audiència Nacional Espanyola.

Amb tot, el Ple decidirà.

